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Handelsbetingelserne gælder alle køb

Generelle betingelser

Priser

Hos KAOS Design Studio tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder

vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages ligeledes forbehold for udsolgte

varer.

Betaling

KAOS Design Studio modtager betaling med MobilePay og Bankoverførsel.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner eksl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Ved bestilling af produkter laves en ordreseddel i samarbejde mellem kunden og KAOS Design Studio,

derefter sættes producering af ordren i gang. Faktura fremsendes via mail og der gives efter aftale besked

når ordren er klar til afhentning. Varer kan ikke leveres retur og produceres efter aftale på bestilling. Ordren

er bindende fra og med afgivelse af denne.

Vedr. køb af kursusforløb

Alle kursus tilmeldinger er bindende. Der fremsendes kursus bekræftelse via mail.

Ved afbud mere end 14 dage før kursus start tilbydes plads på andet ledigt hold. Uanset eventuelle

indgåede særlige aftaler om rate betaling e.lign, skal det fulde beløb betales, uanset afbud.

Ved afbud mindre end 14 dage før start, kan det ikke garanteres at der kan tilbydes plads på et nyt hold.

Vi forbeholder os retten til at aflyse, flytte eller opdele hold.



KAOS Design Studio fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle trykfejl i tekst, priser med mere, fejl i
illustrationer, fejl i den elektroniske kommunikation, udsolgte varer, varer i restordre,
leveringstider/forsinkelser, kunders fejlbestillinger samt force majeure.

KAOS Design Studio kan ikke stilles til ansvar, hvis køber ikke bruger produkter efter anvist råd og vejledning
fra produktinformationen udstedt af KAOS design Studio.

Anvendelse af alle produkter fra KAOS Design Studio er på købers egen risiko og ansvar. Direkte og indirekte
skader på personer eller påførte flader er ligeledes købers ansvar.

Designspartel er et naturprodukt lavet på et stenanslag, derfor kan der forekomme nistrer af anden farve

grundet blandingen af sten. Dette har ingen betydning for Designspartels funktion og virkning, men er helt

og holdent af visuel karakter.

Designspartel må kun pålægges godkendt opbyggede underlag. Det er den udførende professionelle

håndværker der har det fulde ansvar for at vurdere samt udføre opbygningen frem til Designspartel, efter

alle fagtekniske og lovmæssige krav.

Det er altid den udførende professionelle håndværker der har ansvaret for at vurdere hver enkelt opgave,
udfra et fagligt professionelt perspektiv. Således at opbygningen frem
til påførsel af Designspartel er korrekt og ligeledes består af en bæredygtig grundflade, korrekt fugt tilstand
samt alle yderligere omstændigheder der skal til, for at påføre et
afsluttende effektlag som Designspartel.

Alle Designspartel produkter skal opbevares frostfrit og udenfor direkte sollys

Levering

KAOS Design Studio tilstræber at klargøre ordrer indgået inden kl. 17.00 til afhentning indenfor 3-5

hverdage fra bestilling. I ferieperioder dog 7-10 hverdage. Varer afhentes som hovedregel hos KAOS Design

Studio efter aftale, men vi sender til hele Danmark. Fragtpriser oplyses ud fra den givne ordre og sted. Varer

vil blive leveret på leveringsadressen, der angives ved bestillingen.

Vi leverer ikke til udlandet samt til Færøerne og Grønland.

Dine varer sendes med GLS, Brink eller fragtmand alt efter ordretypen samt indhold.

Der leveres varer alle ugens hverdage.

For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer

Reklamationsret på Designspartel produkter

Varer tages ikke retur.


